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Opera bat programatzea ez da tonta-
keria. Mila elementu, detaile, tekni-
ka, profesional, artista, koordinatu 

behar dira emaitza ez bakarrik ona eta 
doia lortzeko, baizik eta exijentea den pu-
bliko bat sorgintzeko. Eta Wagnerren obra 
bat denean hau guztia ehunekin biderkatu 
egiten da, konpositore honen operak kon-
plexutasun handiko produkzioak dira eta.

Horrexegatik, zalantzarik gabe esan 
behar dugu OLBEk benetan asmatu zue-
la Der fliegende Holländer (Holandar al-
derraia) produkzioa antolatzean. Izuga-
rrizko protagonista izan genuen, baina 
horrez gain, inguruko pertsonaiak ere 
maila gorenekoak suertatu ziren.

Obra ederra da, Heinrich Heineren 
lan batean oinarrituta. Erromantikoa eta 
guztiz tragikoa. Bi pertsonaia “botere-
tsu” aurkezten ditu maila psikologikoan 

zein interpretatiboan: holandarra, bari-
tono batentzako paper bat, estreinaldi 
garaian batere ohikoa ez zen tesitura bat; 
eta Senta, erredentzioaren gaiaren ikur 
argia, beti Wagner obsesionatu zuena. 
Izan ere, obraren gai nagusia maitasuna-
ren bidezko erredentzioa da.

Esan bezala, interprete onenak izan 
genituen. Gaur egun entzuten den holan-
dar mediatikoena izan zen protagonista: 
Sir Bryn Terfel galestarra, bere baliabi-
deekin bat zetorren ikuspegian: barnera-
tzerik eta barruratzerik gabe, orkestra-
ren intentsitatearen parekoa, eta emari 
handiko ahots zabal eta adierazkor ba-
tean, sotiltasunetik urrun. Halere, ba-
tzuetan sorpresa hartu genuen une de-
likatu eta sentituak adierazi baitzituen. 

Kontraste horrek –pasarte batzuen ia 
laztan ikaragarriaren eta beste batzuen 

ia animaliaren oldarkortasunaren arte-
ko txandakatze horrek– eraman zuen 
Terfel pertsonaia bat birsortzera, zeina 
atsegin baitugu, bere sufrimenduagatik, 
bere gizatasunagatik; baina, aldi berean, 
bere elementu deabruzko eta basatiaga-
tik, hunkitzen gaituena.

Laburbilduz, Terfelek Holländer 
ahaztezina egin zuen. Bere ondoan, Ma-
nuela Uhl soprano alemaniarrak, Senta-
ren paperean, ahots distiratsu eta kolo-
retsua erakutsi zuen. Eta, horrez gain, 
naturaltasunez mugitu zen eszenato-
kian. Wilhelm Schwinghammer baxuak 
oso interpretazio teknikoa egin zuen, 
ñabardura gutxi azalduz, baina guztiz 
dotorea. Kristian Benedikt tenorea, Itxa-
ro Mentxaka mezzoa eta Roger Padullés 
tenorea fin eta adierazkortasunez aritu 
ziren baita ere. Benetan ondo. 
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